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Cara Comunidade Acadêmica,
Apresentamos mais um boletim informativo (período de janeiro/2019 a
junho/2020) das atividades acadêmicas desenvolvidas no âmbito de nossa
Faculdade de Direito da UFJF. Consideramos este veículo especialmente
importante para o diálogo entre a gestão da unidade e a comunidade
acadêmica. Através da transparência em relação às ações realizadas,
podemos planejar novas empreitadas e desenhar novos caminhos.
Agradecemos a todos que participam do projeto de integração e avanço que
norteia nossas atividades. Cada vez mais estamos convencidas de que, sem a
colaboração mútua, nenhum projeto verdadeiro se constrói. Todos os esforços
somados, renovamos o mundo! Estamos vivenciando um momento de
isolamento social certamente não imaginado pela maioria. Desejamos
sinceramente encontrá-los bem, a vocês e a todos que amam. Que o período
em questão possa permitir novas experiências de aprendizado e conquistas em
diversos outros campos da vivência acadêmica e humana, para, quando do
retorno de nosso contato pessoal, possamos integrar novas realidades ao
contexto do ensino, da pesquisa, da extensão e da prática profissional.
Estamos abertos à colaboração de todos e todas para a superação das
dificuldades decorrentes desta pandemia do novo coronavírus e para a
construção de um projeto de curso que considere o novo contexto
experimentado pela humanidade. As atividades ora apresentadas à
comunidade acadêmica demonstram uma vivência institucional de muita
produtividade e fraternidade. Que, calcados nestas experiências, possamos
contribuir para a reconstrução de nossa sociedade, sob os valores da
dignidade e do respeito à ciência. Que a leitura deste boletim informativo possa
proporcionar a todos e a todas a mesma alegria que seu preparo nos trouxe, e
que renove a esperança em dias melhores.
Cordial abraço,
Profs.ª Aline Passos e Luciana Melquíades

AQUISIÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS EM 2019
SERVIÇOS: A manutenção da estrutura física de nossa Faculdade é uma
preocupação e uma atividade constante da Direção da Unidade, que conta com
o apoio de toda a comunidade acadêmica para trazer-lhe as demandas de
reparo elétricos, hidráulicos, de marcenaria, de alvenaria, etc. Em 2019,
tivemos a satisfação de contar com a pintura de todo o prédio da Faculdade de
Direito, de maneira a permitir a oferta a nossos discentes de um ambiente
limpo e bem cuidado.

AQUISIÇÕES:
● Equipamentos de som para organização de melhor infraestrutura do
anfiteatro de estudos sociais. Obs.: ainda está pendente a compra de
um equipamento, pois não conseguimos licitar.
● Cadeira de rodas;
● Câmera filmadora;
● Carrinho de compras para facilitar o transporte de itens de almoxarifado;
● Data shows para as aulas que estavam com equipamentos obsoletos,
ou sem equipamentos:
salas 5107, 5 e 6. As demais salas tiveram seus equipamentos trocados
em 2018;
● HD para equipamento DVR, de forma a melhorar a captação de imagens
das câmaras filmadoras da Faculdade de Direito;
● Impressora térmica para a biblioteca da Faculdade de Direito;

● Troca de roteador da biblioteca da Faculdade de Direito;
● Lentes/lupas a serem usadas em sala de aula por alunos com baixa
visão;
● Mesa escolar adaptada para utilização por pessoas que fazem uso de
cadeira de rodas;
● Pedestal para banner a serem usados em eventos da Faculdade de
Direito;
● Placas em braille a serem fixadas nas salas de aulas e setores
administrativos;
● Ventilador de coluna para anfiteatro e demais salas administrativas;

● Sofás para ambientação e espera;
● Cadeiras – longarina para espera;
● Cartuchos/tonner para impressoras dos gabinetes de professores e
unidades administrativas.

SEMANA DE RECEPÇÃO AOS CALOUROS

Nos dias 20/03/2019 a 26/03/2019 e 09/03/2020 a 17/03/2020, ou seja, no
início dos dois semestres letivos de 2019 e do primeiro semestre de 2020, a
Direção da Faculdade de Direito, os Coordenadores, os Chefes de
Departamento, a Supervisão do NPJ, o DABC e o bibliotecário Sérgio
promoveram uma semana para recepção dos ingressantes no curso. O evento
buscou o acolhimento humano dos novos discentes, a apresentação
institucional do curso e da universidade, a apresentação da estrutura
administrativa e pedagógica da faculdade, incluindo seu Núcleo de Prática
Jurídica, e a capacitação dos alunos para o uso das ferramentas de pesquisa
bibliográfica disponíveis.

TROTE SOLIDÁRIO

A Faculdade de Direito participou, em parceria com o Hemominas/JF, do trote
solidário: campanha de doação de sangue, entre os dias 21 e 22/03/2019.

Trata-se de iniciativa que visa o despertar da solidariedade e do humanismo
nos ingressantes do curso.

ACERVO BIBLIOTECA
A Biblioteca da Faculdade de Direito, além dos livros e periódicos físicos,
possui também, no formato digital, nas Bases de Dados: Vlex, Revista dos
Tribunais, Portal de Periódicos da Capes e a base de Ebooks "Minha
Biblioteca".
Dispomos de um site: Portal Jurídico Brasil (www.portaljuridicobrasil.com.br)
possui diversos portais jurídicos, Legislação Internacional, Artigos e na página
"Ensino" tem além de orientações para utilizar a Biblioteca, material sobre
Metodologia Científica como o template da monografia formatado nas normas
da ABNT (é só digitar o conteúdo).
Aceitamos artigos para publicação.

EVENTO “PESSOA E MERCADO: AUTONOMIA PRIVADA E A
ARQUITETURA DO PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO”

O Prof.Dr.Sérgio Negri organizou, no dia 10/04/2019, às 20h, no auditório da
Faculdade de Direito, o evento que contou com a presença dos professores
Daniel Bucar, Daniela Chaves Teixeira e Kelly Cristine Baião Sampaio, tendo
contado com vultoso público interessado nos debates promovidos.

PALESTRA: A POLÍTICA DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE EM MINAS
GERAIS
Também no dia 10/04/2019 realizou-se, mediante organização do Prof. Vicente
Riccio, com o apoio da Direção da Unidade, a palestra da Ms. Andreza Rafaela
Abreu Gomes, Subsecretária de Prevenção à Criminalidade Secretaria de
Segurança Pública do Estado de Minas Gerais.

CURSO DE INTRODUÇÃO À MEDIAÇÃO
Entre os dias 21 a 31 de maio de 2019, desenvolveu-se, com o apoio da
Direção da Faculdade de Direito, sob o ministério de Carolina Ayupe Ortega de
Souza Cunha, Ana Raquel Teixeira de Carvalho e Shayna Akel, o Curso de
Introdução à Mediação, organizado pelo Prof. Fernando Guilhon.

CICLO DE PALESTRAS: PROVA E EPISTEMOLOGIA JURÍDICA
No dia 10 de junho de 2019, a Faculdade de Direito da UFJF contou com
relevantes discussões sobre a temática da prova e da epistemologia jurídica. O
evento buscou trazer contribuições sobre o estudo da prova a partir do enfoque
da epistemologia jurídica, o qual vem, recentemente, ganhando destaque e
notoriedade na doutrina processual. Contando com a presença das professoras
Janaina Matida e Rachel Herdy, da UFRJ, juntamente com as professoras
Marcella Nardelli e Clarissa Guedes, foram discutidos temas como o valor
probatório da palavra da vítima no processo penal; raciocínio probatório
baseado em fatos científicos; prova e racionalidade no juízo por jurados e o
reconhecimento de pessoas a partir da prova em vídeo.

PALESTRA: A REFORMA LIBERAL DO JUDICIÁRIO

A convite do Prof.Dr.Vicente Riccio, contamos, no dia 11 de junho de 2019, com
a presença em nossa casa do Dr. Fábio Prieto de Souza, Desembargador do
TRF 3ª região, para promover reflexões acerca da reforma liberal do Judiciário.
SEMANA DA INTEGRAÇÃO
A Direção da Faculdade de Direito da UFJF realizou, entre os dias 27 a 31 de
maio de 2019, a primeira Semana da Integração, que teve o propósito de reunir
várias iniciativas institucionais que já vinham sendo promovidas, com o escopo
de divulgar para a comunidade acadêmica os trabalhos de pesquisa e extensão
aqui desenvolvidos, bem como fomentar a reflexão sobre novos temas e
possibilidades para docentes e discentes. O evento teve, ainda, o propósito de
viabilizar a colheita da contribuição de outros segmentos da Universidade
Federal de Juiz de Fora e de promover a inserção da Faculdade de Direito no
cenário local e regional, aumentando o impacto de sua produção e a respectiva
integração com a pesquisa desenvolvida em outras ambiências acadêmicas.
Visou, outrossim, a integração entre a graduação e a pós-graduação, entre o
ensino, a pesquisa e a extensão e a prática profissional, entre os cursos

integral e noturno, entre os segmentos docente, discente e
técnico-administrativo em educação, entre a Faculdade de Direito e a UFJF,
entre a UFJF e a comunidade juizforana, a partir do fomento do diálogo entre
os respectivos atores. Com o escopo de atrair o público alvo, o evento se
dispôs a tratar de assuntos relevantes e atuais, como o Direito e Tecnologia, a
Reforma da Previdência, a Reforma Trabalhista, a ciência e a espiritualidade, o
Projeto Anticrime, a nova Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a tributação na
internet, a eficácia dos direitos sociais, a compliance, a metodologia da
pesquisa, as tragédias ambientais, as questões internacionais, os direitos das
minorias, que incluem as pessoas com deficiência, comunidade LGBT e
indígenas, o direito ao esquecimento, o direito à alimentação, a judicialização
da saúde, as inovações no direito de família, justiça restaurativa, para citar
apenas algumas das diversas frentes temáticas pelas quais o evento
perpassou.

Para tanto, foram propostas uma série de atividades, que contaram com a
possibilidade de inscrição online dos interessados, de maneira a preservar a
igualdade de acesso às oportunidades e o pluralismo. Primeiramente,
procedeu-se às inscrições de projetos, em seguida, a equipe organizadora
promoveu a divulgação da programação definitiva do evento, que contemplou
doze conferências ou painéis, sete grupos de trabalho no IV SEMPEX, com
mais de sessenta artigos submetidos, sete oficinas, duas apresentações
culturais, duas atividades avaliativas integradas, lançamento de cinco livros,
três eventos de preparação para as carreiras jurídicas, mostra de nove
dissertações já defendidas no Mestrado Direito e Inovação de nossa Faculdade
de Direito, cinco apresentações de filmes sucedidas de debate no projeto
Direito e Cinema, dez minicursos e oito iniciativas discente, num total de mais

de sessenta atividades dentro deste evento I Semana da Integração, que
contou, inclusive, com divulgação pela mídia local.

As atividades que compuseram a Semana da Integração justificaram-se em
concepções e propósitos específicos:
CONFERÊNCIAS E PALESTRAS: exposição de temáticas especialmente
relevantes por experts convidados pela Direção.

IV SEMPEX: apresentação de trabalhos aprovados pela comissão científica
diante de banca composta de professores(as) especialistas nas respectivas
áreas dos grupos de trabalho, assim divididos: Direitos Trabalhistas e
Previdenciários; Direito Empresarial; Direitos Patrimoniais; Direitos Existenciais;
Direito Processual e Mecanismos Extrajudiciais de Solução de Conflitos;
Gestão Administrativa, Financeira e Tributária do Estado; Direitos
Fundamentais e Políticas Públicas; Ensino, Pesquisa e Extensão em Direito;
Ciências Criminais; Humanidades e Direito.

DIREITO E CINEMA: exposição de um filme pelo (a/s) professor (a/s) sucedida
de debate.

MINICURSOS: apresentação de uma temática de interesse e domínio do
professor, relacionada às suas atividades de pesquisa e extensão, sucedida de
debate. Algumas iniciativas foram desenvolvidas mediante o emprego de
tecnologias audiovisuais e outras através de parcerias, inclusive com docentes
pesquisadores ou extensionistas de outras Faculdades de Direito de Juiz de
Fora.

OFICINAS: proposta de desenvolvimento de habilidades diversas a partir de
técnicas especialmente desenvolvidas pelo (a) professor (a) ofertante.

INICIATIVAS DISCENTES: os discentes apresentaram e divulgaram suas
iniciativas, que podiam dizer respeito a habilidades e/ou conhecimentos
específicos.

MOSTRA DE DISSERTAÇÕES: os egressos do Programa de Pós-Graduação
em Direito e Inovação divulgaram os resultados de sua pesquisa.

LANÇAMENTO DE LIVROS: Os (as) professores (as) que tiveram publicados
livros nos anos de 2018 e 2019 puderam apresentá-los à comunidade
acadêmica.

ATIVIDADES AVALIATIVAS INOVADORAS E/OU INTEGRADAS: Os (as)
professores (as) que pretenderam adotar, em suas disciplinas, atividades
avaliativas diversificadas e/ou integradas puderam promover a sua divulgação.

APRESENTAÇÃO CULTURAL: Foi aberta oportunidade para realização de
apresentações culturais (teatro), música/sarau, jogral, poesia, apresentação de
artes plásticas (pintura, bordado, esculturas) etc.
ORGANIZAÇÃO: o evento contou com o apoio imensurável da comunidade
discente, sem o qual não teria sido possível a sua concretização. Os alunos e
as alunas colaboraram intensamente nas diversas atividades inerentes à
organização, como a elaboração de arte, divulgação, a aferição de presença, o
levantamento de patrocínio, fotografia, cerimonial, elaboração de anais, etc. Foi
uma oportunidade ímpar de encantamento com o espírito altruístico e
institucional de nossos discentes.

CONFERÊNCIA
DE
ENCERRAMENTO:
o
evento
contou com a conferência de
encerramento do Ministro do
Supremo Tribunal Federal, Prof.
Dr.
Luis
Roberto
Barroso,
mediante convite do Prof. Bruno
Stigert e parceria com a OAB/JF e o
Instituto Vianna Júnior, no Cine-Theatro Central, no dia 31 de maio de 2019,
às 19h. Foi uma imensa honra contar com sua presença em nossa cidade, não

apenas pelo seu reconhecido brilhantismo, mas também pela importância de se
reafirmar, em tempos tão difíceis, o compromisso público do Poder Judiciário e
das Universidades em defesa dos direitos fundamentais, especialmente, os
direitos à liberdade de expressão, à educação e à cultura. 2019 foi o ano de
comemoração dos 90 anos do Cine-Theatro Central, coração artístico e cultural
da nossa cidade, que muito nos orgulha. O Ministro compartilhou com o vultoso
público presente seu olhar sobre o Brasil e o mundo.

Por ocasião da Semana da Integração foi promovida ação solidária, de modo
que para a presença na conferência de encerramento, foi solicitada a doação
de 1kg de mantimento não perecível. Os alimentos arrecadados foram doados
para várias instituições filantrópicas da cidade.

SELO OAB RECOMENDA
Mais uma vez, a Faculdade de Direito da UFJF tem sua excelência
reconhecida. Nesta 139ª edição da Certificação OAB Recomenda, figurou entre
as melhores faculdades mineiras, segundo avaliação institucional da Ordem
dos Advogados do Brasil.

COMENDA DA ORDEM DO MÉRITO JUDICIÁRIO DO TRABALHO

Com muita satisfação, a Faculdade de Direito, por indicação do Ministro
Maurício Godinho Delgado, recebeu do Tribunal Superior do Trabalho, em
cerimônia realizada no dia 13 de agosto de 2019, a Comenda da Ordem do
Mérito Judiciário do Trabalho, entregue à Diretora da Faculdade, Prof.ª Dr.ª
Aline Araújo Passos.
Segundo informações constantes do site do Tribunal Superior do Trabalho, "a
Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, instituída em 11 de novembro de 1970,
destina-se a agraciar personalidades civis e militares, nacionais ou
estrangeiras, que tenham se distinguido no exercício de suas profissões e se
constituído em exemplo para a coletividade, bem como as pessoas que, de
qualquer modo, hajam contribuído para o engrandecimento do país,
internamente ou no exterior, da Justiça do Trabalho ou de qualquer ramo do
Poder Judiciário, do Ministério Público ou da advocacia. Agracia, ainda,
instituições civis e militares". Em tempos difíceis como o atual, a homenagem
da mais alta corte da Justiça do Trabalho foi recebida com muita alegria, uma
vez que expressa o reconhecimento do valor da educação e a importância da
Faculdade de Direito da UFJF, no cenário nacional, para a formação de
excelência de inúmeros profissionais, como o próprio Ministro Maurício
Godinho Delgado, que aqui se formou.

GUIA DO ESTUDANTE

Na avaliação do Guia do Estudante, a Faculdade de Direito da UFJF também
se sedimenta como curso reiteradamente estrelado, gizando sua posição de
umas das melhores faculdades de Direito do país.

MEDALHA DE OURO NAS OLIMPÍADAS DE DIREITO CIVIL
Dia 17 de outubro de 2019, às 18h30min, no Auditório da Faculdade de Direito,
foi prestada uma singela homenagem aos integrantes da Equipe que
representou a Faculdade de Direito na VI Olimpíada do Conhecimento Jurídico,
promovida pela Associação Brasileira de Direito Civil, em reconhecimento ao
esforço dos discentes que resultou na obtenção de medalha de ouro na prova
de parecer jurídico e medalha de bronze na competição. A Faculdade de
Direito da UFJF foi representada pela equipe composta pelos/as alunos/as: 1)
Ana Cristina de Oliveira Maciel; 2) Ana Clara Mendonça de Oliveira; 3) Bárbara
Simões Narciso; 4) José Eduardo de Souza Júnior; 5) Yasmin de Oliveira
Dutra; 6) Letícia Gabriella Costa Corrêa; 7) Thainara Silva da Costa e 8) Thais
Silva da Costa, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Raquel Bellini de Oliveira Salles.

NOTA 05 NO ENADE
Em outubro de 2019, recebemos o resultado do último ENADE, realizado em
2018, no qual os cursos de Direito diurno e noturno obtiveram nota 5, que é a

nota máxima de tal avaliação. Com certeza, o bom desempenho é resultado de
esforço coletivo, que envolve o excelente trabalho dos professores,
técnico-administrativos e trabalhadores terceirizados, bem como o empenho e
a capacidade de nossos estudantes, motivo pelo qual a Direção da Faculdade
agradece a todos os envolvidos e parabeniza a nossa comunidade pelo
resultado.

CAMPANHA PARA A COMPRA DE SCOOTER
A Direção da Faculdade de Direito apoiou a campanha para a compra de
cadeiras de rodas motorizada desmontável (scooter) para a aluna do curso de
graduação em Direito que possui deficiência física. A campanha permitiu à
discente a aquisição do equipamento necessário para sua locomoção e
demonstrou a sensibilidade de toda a comunidade acadêmica.
VISITAS GUIADAS AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Nos dias 27/06 e 21/11/2019, os alunos do décimo período realizaram visitas
técnicas ao Tribunal Regional do Trabalho, sediado em Belo Horizonte, na
companhia do Professor Flávio Bellini Salles. No Laboratório de Atividades
Judiciais, consultaram autos de processos findos do acervo permanente da
instituição. Na sede do Tribunal, assistiram a sessões de julgamento reais e
visitaram a exposição “Trabalho & Cidadania”, sobre a evolução das relações
de trabalho no Brasil.

AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS SIMULADAS
Nos dias 04/07 e 28/11/2019, o Dr. Glener Pimenta Stroppa, ex-aluno da casa e
Juiz do Trabalho, esteve na Faculdade e conduziu audiências de instrução
simuladas que contaram com a participação dos alunos matriculados na
disciplina Prática Jurídica IV, ministrada pelo Prof. Flávio Bellini Salles. Alguns
alunos atuaram como advogados, partes, auxiliares do juízo e testemunhas. A
atividade contribuiu para a preparação dos alunos, com vistas à atuação em
audiências reais, propiciando-lhes o aperfeiçoamento da postura e o
desenvolvimento do raciocínio jurídico e da capacidade de formular perguntas
importantes e pertinentes às testemunhas e em depoimentos pessoais.

NOVOS PROFESSORES
No segundo semestre de 2019, a Faculdade de Direito da UFJF teve a
satisfação de receber novos professores, Wagner Rezende (DPR), Thiago
Almeida (DPFEP), Rodrigo Yehia (DPFEP) e Laís Lopes (DPFEP), aprovados
em concurso público e processos de seleção, os dois últimos graduados e
formados mestres pela Casa. Com seu brilhantismo, os professores vieram se
somar ao qualificado quadro docente institucional, renovando nossa esperança
na educação pública superior de excelência.

AULA MAGNA: A BANALIDADE DO MAL E O TOTALITARISMO NA
SOCIEDADE MODERNA
A Direção da Faculdade de Direito promoveu, com o apoio do Prof. Nilton
Rodrigues de Oliveira, no dia 31/10/2019, às 9h30min, no anfiteatro de Estudos
Sociais (ao lado da cantina), aula magna pela Prof.ª Dr.ª Jeanine Nicolazzi
Phillippi, da Universidade Federal de Santa Catarina.

PALESTRA PROF. ALEJANDRO NAVA TOVAR
A

Faculdade

de

Direito

promoveu,

com

o

apoio

da

Prof.ª

Dr.ª Cláudia Toledo, no auditório, dia 29/10, às 9h, a palestra “La
Argumentación Representativa como Criterio de Legitimidad Democrática de la
Justicia Electoral” pelo Dr. Alejandro Nava Tovar, professor da Pós-Graduação
da Faculdade de Direito da UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México)
e professor-pesquisador do INACIPE (Instituto Nacional de Ciencias Penales).
No público, estavam professores e alunos da graduação e pós-graduação da
Faculdade. O tema da palestra se centrava no pensamento de Robert Alexy,
sob cuja orientação o Prof. Alejandro Tovar desenvolveu parte de sua pesquisa
de doutorado. A obra de Alexy, especialmente suas teorias da argumentação e
dos direitos fundamentais, é estudada pelos alunos do curso de Direito e de
Mestrado em Direito, Argumentação e Inovação de nossa Faculdade. A
palestra do Prof. Alejandro veio ampliar e desenvolver o conteúdo do
conhecimento adquirido pelos alunos em sala de aula.

DISCUSSÕES ALTERAÇÕES CURRICULARES
O Ministério da Educação publicou em dezembro de 2018 a homologação do
parecer CNE/CES 608, que propõe alterações importantes no currículo
nacional dos cursos de graduação em Direito, com acréscimo de disciplinas e
alterações na Resolução 09/2004, que regula o bacharelado no país. Em
virtude disso, as coordenações e o Núcleo Docente Estruturante, com o apoio
da Direção da Faculdade de Direito da UFJF, deflagaram as discussões
necessárias para as adequações da grade do curso às novas diretrizes
normativas.

DEBATES SOBRE O FUTURE-SE
A Faculdade de Direito apoiou o debate aberto a toda a comunidade
universitária promovido pelo reitoria no dia 23/8, às 14h 30min, no Anfiteatro de
Estudos Sociais, acerca do programa Future-se, e internalizou as discussões
através de reunião informal da congregação marcada para o dia 26 de agosto,
às 10h30min, no Auditório da Faculdade de Direito e de reunião do Conselho
de Unidade, ocasião em que foi colhida a concepção da comunidade
acadêmica acerca da proposta do governo federal, de forma a permitir a
adoção de posicionamento democrático da Unidade nas instâncias superiores.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Também com o propósito de colher contribuições de representantes dos
segmentos docente, discente e técnico-administrativo, a Direção da Faculdade
de Direito promoveu, no segundo semestre de 2019, reuniões para a formação
do planejamento estratégico da gestão atual. Participaram das discussões
representantes do Diretório Acadêmico, dos técnico-administrativos, dos
departamentos da Unidade, das coordenações bem como a direção e
vice-direção.

AÇÕES RELEVANTES EM 2019
ASSOCIAÇÃO DO HOMA, NA FIGURA DE SUA COORDENADORA
MANOELA ROLAND, AO CONSELHO DO BRAÇO LATINO-AMERICANO
DA GLOBAL BUSINESS AND HUMAN RIGHTS SCHOLARS ASSOCIATION.
24 de janeiro. A coordenadora Manoela Roland foi convidada para integrar a
Associação.
PARTICIPAÇÃO NA 40ª SESSÃO DO CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS
DA ONU, EM GENEBRA, NA QUAL FOI APRESENTADO O RELATÓRIO DA
4ª SESSÃO DE NEGOCIAÇÃO DO TRATADO.
05 a 07 de março. A professora Manoela Roland participou do evento como
consultora jurídica da sociedade civil.
PALESTRA NO SIDE-EVENT "VALE IN BRUMADINHO: ANOTHER CRIME
IN THE ACCOUNT OF THE BIG TRANSNATIONALS SHELL IN NIGERIA:
VIOLATIONS OF LABOUR RIGHTS CONTINUE - THE NEED FOR A
BINDING TREATY TO PROTECT HUMAN RIGHTS FROM THE CORPORATE
LOGIC", EM GENEBRA.
ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO “SEMINÁRIO DE BALANÇO DE 4
ANOS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE FUNDÃO”.
31 de outubro e 01 de novembro. O evento foi realizado em Governador
Valadares – MG e foi organizado em conjunto com o CRDH/UFJF-GV, o Núcleo

de Agroecologia – NAGÔ/UFJF–GV, o GEPSA/UFOP, o PoEMAS/UFJF, o
Organon/UFES, além do próprio Homa/UFJF.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO NA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS (OEA) SOBRE O CASO DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM NA
BACIA DO RIO DOCE.
O objetivo é obter a condenação do Estado Brasileiro pelas violações de
direitos humanos cometidas ao longo da Bacia do Rio Doce. A iniciativa foi uma
articulação do Homa com: FIAN Brasil, Grupo de Estudos e Pesquisas
Socioambientais (GEPSA), Justiça Global, Movimento dos Atingidos e
Atingidas por Barragens (MAB), e Núcleo de Direitos Humanos da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).
ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO “IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL
DE DIREITOS HUMANOS E EMPRESA” NO RIO DE JANEIRO - RJ.
O evento foi organizado pelo Homa em parceria com a FES e o CNDH, que
realizou durante o evento uma sessão de discussão do Grupo de Trabalho de
elaboração da resolução sobre DH e Empresas da entidade. Estiveram
presentes 20 palestrantes, sendo 3 internacionais, bem como parlamentar
brasileiro e do Parlamento do Mercosul.

I ENCONTRO SOBRE SAÚDE MENTAL DA FACULDADE DE DIREITO
No dia 05 de novembro de 2019, no auditório do segundo andar da unidade, a
Faculdade de Direito recebeu, a convite da Direção da Unidade, com o apoio
da Coordenação, os Profs. Drs. Alexandre de Rezende Pinto e Alexander
Moreira para discutir a saúde mental dos estudantes de graduação. O evento
buscou atender as demandas da comunidade acadêmica e a preocupação da
Direção da Faculdade com o bem-estar de todos.

Também se fez presente no evento o então Pró-reitor de Assistência Estudantil
da UFJF, Prof. Dr. Marcos Freitas, que apresentou algumas políticas e ações
desenvolvidas, destacando a preocupação com o acesso, o acolhimento e a
permanência de alunos. O programa Fora de Casa é destinado à ambientação
de estudantes oriundos de outras cidades. A ideia é criar um grupo de
relacionamento para troca de experiências, a fim de que os recém-chegados
não se sintam deslocados com as novas rotinas. Já o Boas-Vindas apresenta a
UFJF aos calouros, com foco em aspectos acadêmicos e comunitários,
especialmente na divulgação da política de assistência estudantil da
universidade. A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e Educação Inclusiva
(Proae) realiza visitas a institutos e faculdades para conversar com o público
discente.

PROTEÇÃO DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Em 21/11/2019, abrilhantaram o anfiteatro de Estudos Sociais da UFJF a Prof.ª
Dr.ª Caithin Mulholland, o Prof. Dr. Danilo Doneda e o Prof. Dr. Sérgio Negri,
em debate que discutiu o relevante e atual tema da proteção de dados e da
inteligência artificial. O evento foi produzido a partir do trabalho desenvolvido
pelo Grupo de pesquisa Pessoa e Mercado, coordenado pelo Prof. Dr. Sérgio
Negri, e do PPGD em Direito e Inovação da UFJF.

PALESTRA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: PONTOS POLÊMICOS
Ainda em 02/12/2019, mediante convite do Prof. Dr. Márcio Faria, foi realizada
palestra do Dr. Leonardo de Faria para a discussão de pontos polêmicos
referentes aos honorários advocatícios.

A defesa da construção do espaço Mayo Pataxó, envolvendo uma homenagem
à vivência ocorrida no início de 2019 com a pajé durante a Semana de
Integração e um planejamento de revitalização ambiental, que almeja aumentar
o bem estar, a construção da memória afetiva com o espaço físico da
Faculdade, a sensibilidade e o engajamento/autonomia entre os alunos e todos
os outros grupos pertencentes ao ambiente da Faculdade. No início de 2020,
após o aval formal para o início das intervenções, foi iniciado o processo para a
revitalização dos vasos dos corredores. As demais ações estruturadas foram
adiadas em função da pandemia.

MEDALHA JUSCELINO KUBISTCHEK 2019

No dia 13/12/2019, no MAMM, realizou-se a solenidade para entrega da
Medalha JK, maior honraria concedida pela Universidade Federal de Juiz de
Fora àqueles (as) que contribuíram para a consolidação da instituição e para o
desenvolvimento da pesquisa, do ensino e da extensão. A Faculdade de Direito
prestou sua homenagem à Prof.ª Isabela Gusman Ribeiro do Vale, em
decorrência de sua aposentadoria, depois de 26 anos de serviços prestados à
UFJF e de cerca de 16 anos dedicados à Supervisão do Núcleo de Prática
Jurídica com distinta dedicação e competência na orientação de milhares de
alunos e no atendimento da população assistida pelo NPJ.

CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO – 2019

Em dezembro de 2019, a direção, as coordenações, os professores e as
professoras reuniram-se no Restaurante Berttu´s Aeroporto para uma noite de
confraternização em que celebraram o ano de realizações da Faculdade de
Direito da UFJF!
ATIVIDADES MAIS RELEVANTES REALIZADAS PELO PPG DIREITO EM
2019
● Reorganização das linhas de pesquisas
● Reestruturação curricular do programa
● Lançamento do edital para credenciamento e recredenciamento de
docentes
● Lançamento do edital Prêmio de Dissertação Denis Franco Silva

● Incremento da resolução de bolsas com acompanhamento da produção
discente
● Ampliação do processo de internacionalização com a presença de dois
professores estrangeiros ministrando cursos de pequena duração no
programa.
● Recepção do bolsista da OEA Haity Pierre Paul Eliot do Haiti
● Financiamento do programa para participação em eventos nacionais e
internacionais de docentes e discentes
● Antecipação do processo seletivo para o ano posterior
● Atendimento e acompanhamento dos discentes
● Reuniões periódicas de colegiado
HOMENAGEM AO PROF. DENIS FRANCO SILVA

Em novembro de 2019, infelizmente, completou-se um ano do falecimento do
Prof. Denis Franco Silva. Graduado pela Faculdade de Direito em 2000, tendo
logo em seguida ingressado, mediante aprovação em concurso público, para o
seu corpo docente. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas
Gerais em 2004, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro em 2009 e pós-doutor pela Università degli Studi di Camerino UNICAM – Itália, Denis sempre será lembrado pelo seu importante legado à
Casa. Suas pesquisas sobre pessoa, autonomia, bioética, melhoramentos
humanos, direitos de personalidade, direitos humanos e direito privado
continuam através de seus muitos orientandos que tiveram a oportunidade de
colher seus ensinamentos.
O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Faculdade de Direito, Direito
e Inovação, através de seu coordenador, Prof. Vicente Riccio, divulgou, em
homenagem a ele, em 2019, o Edital do Prêmio de Dissertação Professor
Denis Franco Silva, certificação de premiação a ser outorgado às dissertações
que mais se destacaram no PPGD no período de 2017 a 2019. A cerimônia de
entrega do título realizar-se-á quando do retorno das atividades presenciais da
UFJF. Primeiro coordenador do novel mestrado da instituição, Prof. Denis será
sempre lembrado por sua dedicação, brilhantismo e competência durante sua
carreira acadêmica.

ATOS NORMATIVOS DA FACULDADE DE
DIREITO APROVADOS EM 2019
Resolução 01/2019 - Regulamenta os critérios para a pontuação da Prova de
Títulos e de Projeto Acadêmico, de acordo com a Portaria PRORH 1.329/2015
que dispõe sobre o procedimento de concursos públicos para o provimento dos
cargos de professor na UFJF.
Resolução 02/2019 - Dispõe sobre o exercício de outras atividades
remuneradas, definidas no art. 21 da Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012,
para docentes submetidos ao regime de trabalho de 40 horas, com Dedicação
Exclusiva (DE), no âmbito da Faculdade de Direito da Universidade Federal de
Juiz de Fora.
Resolução 03/2019 - Estabelece os critérios da Faculdade de Direito para a
avaliação de desempenho para a promoção à Classe E, com denominação de
Professor Titular da Carreira de Magistério Superior.

PROJETOS DE EXTENSÃO APROVADOS EM 2019

PROJETOS
Clínica de Direitos Fundamentais e transparência – Prof. Dr. Bruno Stigert de
Sousa
Benefícios fiscais para pessoas com doenças graves – Prof.ª Dr.ª Elizabete
Rosa De Mello
Incentivo à instalação de centros de mediação extrajudicial e capacitação da
equipe técnica – Prof. Ms. Fernando Guilhon De Castro
O Direito vai à escola – Prof. Dr. Flavio Bellini de Oliveira Salles
Regularização Fundiária - Prof. Dr. Frederico Augusto D´Avila Riani

Além da Culpa: Justiça Restaurativa para adolescentes- Prof. Dr. Leandro
Oliveira Silva
Homa - Centro de Direitos Humanos e Empresas – Profa. Dra. Manoela
Carneiro Roland

PROGRAMAS
Dialogar Núcleo de Mediação – Prof. Ms. Fernando Guilhon De Castro
NEPCrim (Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da
Faculdade de Direito da UFJF) – Prof.ª Dr.ª Ellen Cristina Carmo Rodrigues
Brandao
Moradia Legal no Entorno da UFJF – Prof. Dr. Bruno Stigert De Sousa
Núcleo de Direitos das Pessoas com Deficiência – Prof.ª Dr.ª Raquel Bellini De
Oliveira Salles

PROJETOS DE PESQUISA APROVADOS EM 2019

PROJETOS PIBIC
Open access e creative commons: as contradições entre o sistema de direito
autoral e o acesso ao conhecimento
Direito à patente e o caso das doenças negligenciadas.

Estudo empírico sobre o sistema de patentes e o uso de recursos da
biodiversidade brasileira
Sociologia da Educação no Brasil contemporâneo: desafios do Plano Nacional
de Educação

PROJETOS BIC
A IDEIA DE JUSTIÇA NA GRÉCIA ANTIGA
Open access e creative commons: as contradições entre o sistema de direito
autoral e o acesso ao conhecimento
Estudo empírico sobre o sistema de patentes e o uso de recursos da
biodiversidade brasileira
Inteligência Artificial e Prova Penal
Possibilidades de aplicação da Justiça Restaurativa como mecanismo
alternativo de resolução de conflitos no âmbito da violência doméstica e familiar
Greenwashing e o dever de informação das empresas mineradoras
Greenwashing e a função social das empresas de mineração
"Caracterização da dimensão "opinativa" na dogmática da função social"
ICMS ECOLÓGICO
Estudo empírico sobre o sistema de patentes e o uso de recursos da
biodiversidade brasileira
Análise comparativa do impacto da carga tributária no PIB em diversos países
e os direitos sociais: desconstruindo o argumento da “reserva do possível” na
experiência brasileira
Habitação de interesse social: a participação do Poder Público municipal na
efetivação do direito à moradia adequada através do acesso a equipamentos e
serviços públicos no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida em Juiz de
Fora/MG
A Prova em Vídeo nas Decisões de Segundo Grau: uma análise empírica
acerca da a interpretação judicial sobre a imagem
PESSOA E MERCADO: privacidade, proteção de dados e consentimento em
aplicativos para a saúde
Tributação de moedas virtuais: análise dos novos Projetos de Lei
Relação entre Autoritarismo Político e Conservadorismo Moral: um
levantamento dos canais de denúncia e das obras musicais e teatrais
censuradas e entre 1964-1984

ICMS ECOLÓGICO
Poder, conflito e mudança na teoria social contemporânea
CONTROLE JUDICIAL EM CONTEXTOS DE AUSTERIDADE – Análise
comparativa entre Brasil e Portugal pós-crise econômica mundial
EC 95/2016 - Emenda Constitucional Inconstitucional(?)
Monitoramento do Plano Nacional de Educação 2014-24 nos Cerrados do
Centro-Norte: Rede de Pesquisa em Sociologia da Educação
Uma análise comparativa da agenda de Direitos Humanos e Empresas nos
sistemas global e interamericano de proteção de Direitos Humanos
Possibilidades de aplicação da Justiça Restaurativa como mecanismo
alternativo de resolução de conflitos no âmbito da violência doméstica e familiar
Monitoramento do Plano Nacional de Educação 2014-24 nos Cerrados do
Centro-Norte: Rede de Pesquisa em Sociologia da Educação

PROJETOS VIC
ASSOCIAÇÕES DE JURISTAS, INSTITUIÇÕES JUDICIAIS E ATORES DO
TRABALHO: RECONFIGURAÇÕES NORMATIVAS DA CIDADANIA
Direito à patente e o caso das doenças negligenciadas
A IDEIA DE JUSTIÇA NA GRÉCIA ANTIGA
Legislação e Governo – Uma análise a partir da perspectiva administrativa
Direito à Alimentação e Mínimo Existencial
Representação política e intermediação de interesses: um estudo sobre o papel
dos brokers
Uma análise comparativa da agenda de Direitos Humanos e Empresas nos
sistemas global e interamericano de proteção de Direitos Humanos

Direito à Alimentação e Mínimo Existencial
Direito de acesso à Educação Infantil no município de Juiz de Fora: uma
análise acerca da sua efetividade e exigibilidade
TRADUÇÃO DO DIÁLOGO MINOS, DE PLATÃO
Direito do trabalho, mudanças institucionais e desafios impostos pelo mercado:
estratégias de defesa do trabalho digno
Habitação de interesse social: a participação do Poder Público municipal na
efetivação do direito à moradia adequada através do acesso a equipamentos e
serviços públicos no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida em Juiz de
Fora/MG
Monitoramento do Plano Nacional de Educação 2014-24 nos Cerrados do
Centro-Norte: Rede de Pesquisa em Sociologia da Educação
ICMS ECOLÓGICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Poder, conflito e mudança na teoria social contemporânea
Sociologia da Educação no Brasil contemporâneo: desafios do Plano Nacional
de Educação
Controle Judicial de Políticas Públicas no Cenário Nacional Pós Alterações na
LINDB Decorrentes da Lei nº 13.655/2018
A IDEIA DE JUSTIÇA NA GRÉCIA ANTIGA 05/02/2019 31/07/2019
Monitoramento do Plano Nacional de Educação 2014-24 nos Cerrados do
Centro-Norte: Rede de Pesquisa em Sociologia da Educação
CONTROLE JUDICIAL EM CONTEXTOS DE AUSTERIDADE – Análise
comparativa entre Brasil e Portugal pós-crise econômica mundial de 2008/2009
Open access e creative commons: as contradições entre o sistema de direito
autoral e o acesso ao conhecimento
Direito de acesso à Educação Infantil no município de Juiz de Fora: uma
análise acerca da sua efetividade e exigibilidade
Open access e creative commons: as contradições entre o sistema de direito
autoral e o acesso ao conhecimento

GRUPOS DE PESQUISA
Grupo de Pesquisa Habitação de Interesse Social: a participação do Poder
Público municipal na efetivação do direito à moradia adequada através do
acesso a equipamentos e serviços públicos no âmbito do programa Minha
Casa, Minha Vida em Juiz de Fora/MG

Grupo de Pesquisa Direito de acesso à Educação Infantil no município de Juiz
de Fora: uma análise acerca da sua efetividade e exigibilidade
Grupo de Pesquisa sobre Propriedade Intelectual , inserido no Grupo de
Pesquisa “Argumentação, Direito e Inovação”
Grupo de Estudos Trabalho, Direito e Justiça – TRADJUST

PROJETOS DE MÍDIA
Marcos Chein Feres - Canal direito sem formalidades
O principal objetivo do canal é o de divulgar, em princípio, produtos finais de
pesquisas realizadas por meu grupo de pesquisa, é também o de popularizar o
conhecimento do direito, utilizando-se de palavras mais simples (sem o
juridiquês) e, ainda, o de apresentar os resultados de pesquisas no campo do
direito para a sociedade em geral.

Márcio Carvalho Faria - série de lives temáticas #vidadeprofessor

NOMEAÇÃO EXTERNA
O professor Márcio Carvalho Faria foi nomeado pelo Min. Luiz Fux, Presidente
do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, para fazer
parte do grupo de trabalho destinado a estudar as execuções cíveis, sob a
presidência do Min. Marco Aurélio Bellizze, do Superior Tribunal de Justiça,
conforme Portaria 272, de 4 de dezembro de 2020.
Link: https://atos.cnj.jus.br/files/original123918202012075fce2276cabe8.pdf

PROJETOS DE PESQUISA 2020
Ação de extensão emergencial “A proteção de dados no ensino-aprendizagem
de crianças e adolescentes em tempos de Covid-19” - Prof. Dr. Sérgio Negri
Projeto de extensão em interface com a pesquisa “A proteção de dados no
ensino-aprendizagem de crianças e adolescentes” - Prof. Dr. Sérgio Negri
Laboratório de Pesquisa e Assessoria Jurídica em violências institucionais e
direitos humanos –, projeto de extensão em interface com a pesquisa
LGBTQI+” produzida pelo Cer LGBTQI+, co-coordenado pela prof.ª Joana
Machado.

Projeto “Financeirização da moradia: a mercantilização do direito à moradia em
Juiz de Fora a partir da revisão do Plano Diretor de 2018” - Prof.ª Dr.ª Waleska
Marcy Rosa.
Projeto “Interpretação e aplicação dos direitos fundamentais no Supremo
Tribunal Federal: identificação de tendências decisórias sobre liberdade
religiosa e sobre educação inclusiva – 2009 a 2019” - Prof.ª Dr.ª Waleska
Marcy Rosa
Projeto “Tributação brasileira diante da nova realidade econômica: novos
desafios gerados pela revolução digital e pela pandemia” - Prof.ª Dr.ª Elizabete
Rosa de Mello.
Projeto “ICMS ECOLÓGICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS: MUNICÍPIOS
QUE DESCONHECEM (primeira fase)” - Prof.ª Dr.ª Elizabete Rosa de Mello.
Projeto “Tributação Justa e círculo virtuoso da reciclagem: necessidades
iminentes durante e após a pandemia” - Prof.ª Dr.ª Elizabete Rosa de Mello.
Projeto “Concepções de Direito do Trabalho em disputa nas interpretações
judiciais em tempos de reformas” - Prof.ª Dr.ª Karen Artur.
Grupo de Pesquisa sobre Propriedade Intelectual - Prof. Dr. Marcos Vinício
Chein Feres
Grupo de Pesquisa “Argumentação, Direito e Inovação” - Prof. Dr. Marcos
Vinício Chein Feres
Projeto “Inteligência artificial e Prova Penal” - Prof.ª Dr.ª Marcella
Projeto “Judicialização da Saúde no contexto da pandemia de COVI-19”- Prof.ª
Dr.ª Luciana Gaspar Melquíades Duarte
Grupo de Pesquisa: Empresa, Desenvolvimento e Responsabilidade
(EDRESP). Atividades iniciadas em abril de 2018, encontros realizados
quinzenalmente, às sextas-feiras, de 16h às 18h. Diante da suspensão das
atividades presenciais as reuniões têm ocorrido de forma remota, por meio da
plataforma Google Meet - Prof.ª Dr.ª Caroline da Rosa Pinheiro.
* Grupo oficializado no CNPQ: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/383771
* Disponível também no LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/edresp/

Benefícios Fiscais para pessoas com doenças graves na modalidade remota
em parceria com a ASCOMCER - Prof.ª Dr.ª Elizabete Rosa de Mello.

Juiz de Fora, março de 2021.

Profs.ª Drs.ª Aline Araújo Passos e Luciana Gaspar Melquíades Duarte Diretora
e Vice-Diretora da Faculdade de Direito da UFJF
Gestão 2018/2022

